
 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Логістика» 

 

1. Код: ПП 1.18; 

2. Назва: Логістика; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Попко О.В., к.е.н., доцент; 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

застосовувати основи логістики на промисловому підприємстві; 
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи, курсова робота; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Маркетинг, Маркетингові 

дослідження, Маркетинг промислового підприємства, Маркетингове ціноутворення. 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): -;  

12. Зміст курсу:Логістика в ринковій економіці.  Класифікація форм логістичних утворень. 

Технологічні процеси та управління матеріальними потоками в логістиці. Фактори формування 

логістичних систем. Заготівельна логістика.   Сутність розподільчої логістики. 

Внутрішньовиробнича логістика. Логістика складування. Транспортна логістика. Міжнародна 

логістика. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Маркетингово-логістичні процеси в економіці: теорія та практика: Кол. монографія / 

[М.В.Мальчик, О.В.Попко, Н.А.Гонтаренко, З.О.Толчанова, О.В.Мартинюк, С.І.Коваль, 

Т.Д.Мельник; За редакцією М.В.Мальчик]; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. 

- Рівне : НУВГП, 2015. - 197 с. 

2. Крикавський Є. Логістика. Для економістів: Підручник. – Львів: Видавництво НУ «Львівська 

політехніка», 2004. – 448 с. 

3. Економіка логістичних систем: Монографія/ М.Васелевський, Є.Крикавський та ін. – Львів: 

Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2008. – 596 с. 

4. Логистика: Учебное пособие/ Под ред.Б.А.Анискина. – М.: Инфра-М, 2007. – 327 с. 

5. Окландер М. Концепція промислової логістики // Економіка України. – 1992. - №10. – С.24-27. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
30 год. лекцій, 30 год. практичних занять, 98 год. самостійної роботи, 22 год. курсова робота. Разом – 

180 год. Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні 

завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

  Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий в кінці 8 семестру.  

  Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

   16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри    ___________________    О.В.Мальчик, д-р ек.наук, професор 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

«Logistics» 

1. Code: ПП 1.18; 

2. Title: Logistics; 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 4; 

6. Semester when the discipline is studied: 8; 

7. Number of established ECTS credits: 5; 

8. Surname, initials of the lecturer, scientific degree, position: Popko O.V., c.e.s.,  Associate 

Professor; 

9. Results of studies: after studying the discipline the student must be capable of: apply the basics of 

logistics in an industrial enterprise; 

10. Forms of organizing classes: training classes,  independent work,  practical training,  control 

measures, term paper;  

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Marketing, Marketing Research, 

Marketing of Industrial Enterprise, Marketing Pricing. 

12. Course contents: Logistics in the market economy. Classification of forms of logistic entities. 

Technological processes and management of material flows in logistics. Factors for the formation of 

logistics systems. Billing logistics. The essence of distributive logistics. In-house logistics. Logistics 

warehousing. Transport logistics. International logistics; 

13. Recommended educational editions:  
1 Marketing and logistics processes in economics: theory and practice: // Monograph / edit. by Malchyk 

M.V. - Rivne: NUWEE, 2015. - 192 p., Aut. team: Malchyk M.V, Gontarenko N.A., Popko O.V., 

Tolchanova Z.O., Martynyuk O.V., Koval S.I. 

2. Krykavsky Y. Logistics. For economists: Lviv: Publishing House of Lvivska Polytechnic National 

University, 2004. 448 p. 

3. Economics of logistic systems: Monograph / M.Vaselevsky, E.Kricavsky and others. - Lviv: Publishing 

House of Lvivska Polytechnic National University, 2008. - 596 p. 

4. Logistics: Textbook / Ed.B.B.A.Aniskina. - M .: Infra-M, 2007. - 327 p. 

5. Oklander M. Concept of industrial logistics // Economy of Ukraine. - 1992. - №10. - p. 24-27. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 30 hours,  practical classes – 30 hours,  independent work – 98 hours, individual work – 22 hours.  

Total –180 hours. Methods of teaching:  interactive lectures,  problem lecture elements,  individual tasks, 

implementing business and role games,   implementing case method,   individual tasks of scientific research 

using, multimedia tools.   

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale.   

Final control (40 points),   written exam at the end of the 8th semester. 
Current control (60 points): testing, questioning. 

 16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
Head of Department        _____________      M. Malchyk, Doctor of Economic Sciences, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


